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fGALACTION

DIN MILA LUI DUMNEZEU,
EPISCOP AL SFINTEI EPISCOPII A ALEXANDRIEI

§1 TELEORMANULUI

TUTUROR DREPT CREDINCIO§ILOR CRE§TINI,

CINULUI MONAHAL, PREA CUCERNICILOR §1 PREA
CUVIO§ILOR PARINTI

DIN ACEASTA SFANTA §1 DE DUMNEZEU
PAZITA EPISCOPIE, HAR, PACE, SANATATE §1

ALESE BUCURII DUHOVNICES/TI DE LA DUMNEZEU,

IAR DE LA NOI PARINTEASCA IMBRATISARE §1

ARHIEREASCA BINECUVANTARE

„Hristos Se na§te, mariti-L!

Hristos din ceruri, mtampinati-L!

Hristos pe pamant, Tnaltati-va!"

(Irmosul Cantarii Tntai din Canonul Na§terii)

i

lubitii no§tri fii duhovnice§ti,

Aceasta pastorala se va citi Tn toate bisericiie parohiale

si Tn Sfintele Manastiri Tn ziua

Praznicului Na§terii Domnului nostru lisus Hristos.

Prin aceste cuvinte demdemn duhovnicesc, Sfanta noastra

Biserica da glas trairilor si simtamintelor sufletului nostru, Tn

aceste luminate zile ale Sarbatorii Nasterii Domnului, chemandu-ne

la praznuire, la Tntalnire sfanta si mantuitoare cu Insusi Hristos,

Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevarat si Om adevarat. Traim
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cu totii emotia si bucuria nespusa a acestui praznic. Craciunul

este sarbatoarea care cheama pe tot crestinul dreptmaritor sa

traiasca aievea noaptea sfanta si plina de taina a Nasterii

Domnului, sa vada lumina si sa auda cantarea Tngereasca ce a

rasunat acum doua milenii deasupra Betleemului: „Slava intru cei

de sus lui Dumnezeu §i pe pamant pace, intre oameni bunavoire!" 1

In duh, devenim si noi, ca si magii de la Rasarit odinioara, pelerini

la locul dumnezeiestii Nasteri. Pasim, Tmpreuna cu pastorii, cei

cu sufletul curat, pe calea luminata de stea si, ajungand la staulul

din Betleem, la ieslea in care S-a nascut si S-a odihnit cu trupul,

o clipa din vesnicia Sa, Ziditorul lumii, ne plecam genunchii

alaturi de Maicuta Sfanta. Acolo, JnlSuntrul pesterii am aflat

desfatarea tainica"; acolo taina cea din veac ascunsa ni se desco-

pera: Dumnezeu se face Om, ca pe om sa-l Tndumnezeiasca si la

ceruri sa-l ridice. Pastorul eel bun a venit sa caute oile cele

pierdute, sa le calauzeasca spre livezile Tnvataturilor duhovnicesti,

sa le arate „Calea" care duce la mantuire, sa le descopere

„Adevarul" Evangheliei Sale si sa le daruiasca „Viata" cea

vesnica. Asosit ceasul harului ca sa fie izbavita lumea de legatura

mortii, sa se piece cerurile §i sa fie una cu pamantul, sa se

deschida calea spre Tmparatia din care odinioara cazusem prin

neascultare. A sosit ziua despre care Sfantul Apostol Pavel ne

spune: „lata acum vreme potrivita, iata acum ziua mantuirii" 2
si

ne lamureste mai departe: Jar cand a venit plinirea vremii,

Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau, nascut din femeie, nascut sub

lege, ca pe cei de sub lege sa-i rascumpere, ca sa dobandim

infierea." 3

1 Luca II, 14;
2

II Corinteni VI, 2;
3 Galateni IV, 4*5;

Astazi, la aceasta sarbatoare slavita, strabatem cu ochii

mintii timpul prin negura vremurilor, cu veacuri Tn urma, si vedem

pe prooroci cu fetele luminate de bucurie la Tmplinirea profetiilor

lor. Vedem cum cuvintele lor sunt Tnvesmantate de adevar, prin

Nasterea Domnului Hristos, caci ei au vestit cu sute si sute de ani

Tnainte venirea Pruncului dumnezeiesc. Astfel, profetul Daniel

indica cu precizie timpul Nasterii (Daniel IX, 24-27), Miheia arata

locul unde Se va naste (Miheia V, 1), iar Isaia prezice Nasterea Sa

dintr-o fecioara (Isaia VII, 14).

Multe s-au vestit ca vor veni Tn lume odata cu Nasterea lui

Hristos. S-au Tntrecut proorocii de demult Tn aratarea darurilor

Nasterii Lui: ca va fi bogatie pentru saraci, lumina Tn Tntuneric,

bucurie pentru cei mahniti, pace pentru cei tulburati, tarie pentru

cei slabi si mantuire pentru toti.

Aceasta bunavestire despre Nasterea lui Hristos a fost

lumina care a sustinut si a calauzit viata oamenilor de-a lungul

vremurilor. Prin ea, istoria s-a Tmpartit Tn doua: ca veste ca „va

veni Hristos", Tn Vechiul Testament, si ca veste ca „a venit

Hristos", Tn Noul Testament. Vestea ca va veni a Tnceput cu faga-

duinta facuta de Dumnezeu protoparintilor no§tri si a conti-nuat cu

profetiile din vechime, pana Tn noaptea binecuvantata Tn care s-

a dat de veste lumii ca Cei asteptat a si venit.

Odata Tnfiripata, vestea a rasunat Tn mijlocul fapturii. Ingerii

au umplut cerurile de bucurie si cantare, firea, care gemea sub

povara pacatului stramo§esc, a luminat cu steaua, iar omul a

primit vestea prin pastori, Tnstiintati de Tngeri, si prin magi.

Bucuria Nasterii Domnului Hristos continua si astazi, dupa

doua mii de ani, sa strabata lumea si sa umple de lumina sufletele

credinciosilor, sa dea viata si putere, sa mangaie, sa §tearga

lacrimi, sa daruiasca pace si bucurie.
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Si, daca ne Tntrebam din ce pricina se revarsa Tn inimile

noastre si Tn lume atatea binecuvantari, raspunsul ni-l da

„Apostolul iubirii", Sfantul Evanghelist loan, cand spune ca

„Dumnezeu asa a iubit lumea, meat pe Fiul Sau Cel Unul-Nascut

L-a dat, ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa alba viata ve§nica" 4
,

iar Sfantul Apostol si Evanghelist Luca Tl completeaza precizand

ca „Fiul Omului a venit sa caute §i sa mantuiasca pe cel pierdut.

"

5

Asadar, din izvorul nesecat de iubire al lui Dumnezeu vine

Fiul Sau pe pamant sa vindece, sa ridice si sa mantuiasca pe

omul eel cazut. Din adancul de iubire dumnezeiasca s-a nascut

lumea cea vazuta si cea nevazuta, din iubirea parinteasca a lui

Dumnezeu a fost zidit omul. Tot din aceasta nesfarsita iubire nu

Tl lasa sa fie „chinuit de diavolul", ci se coboara „chip de rob luand,

facandu-Se asemenea oamenilor, §1 la infati§are aflandu-Se ca

un om.

"

6 Tmparatul cerurilor, Cel nemcaput de marginile paman-

tului, Se face Tncaput Tn pantece, Cel ce locuieste mai presus

decat cerurile vine sa-si faca salas Tn pestera; Tn loc de palat,

pestera rece, Tn loc de leagan Tmparatesc, o iesle, Tn loc de aster-

nut moale, paie si fan, Tn loc de matase si purpura Tmparateasca,

scutece saracacioase. El, caruia li apartin toate comorile lumii,

S-a lipsit de toate, din iubire pentru noi. Tnsa toata aceasta plina-

tate de iubire s-a Tnvaluit Tn smerenie. Mandria a fost cea care

l-a rupt pe om de Dumnezeu, vrand el sa fie ca Dumnezeu, dar

fara Dumnezeu. lata ca acum, din smerenie, Dumnezeu Se face

Om si smerit ramane toata viata Sa pamanteasca, de la staul

pana la cruce. Tn Betleem nu a gasit salas la casa de oameni, ci

Tn staul de animale, iar mai tarziu, cand mii de oameni Tl urmau

ca sa-l asculte dumnezeiestile cuvinte si sa-L roage sa-i vindece,

„EI nu avea unde sa-§i piece caput." Chiar mai mult, atunci cand

S-a jertfit pe cruce, a fost scos, ca sa patimeasca, Tn afara cetatii.

Pentru cine toate acestea? Pentru noi. Pentru om. De

acest om si psalmistul se minuneaza si zice: „Cand privesc

cerurile, lucrul mainilor Tale, tuna si stelele pe care Tu le-ai fnte-

meiat, fmi zic: Ce este omul, ca-Ti amintesti de el? Sau fiul omu-

lui, ca-l cercetezi pe el? Mic§oratu-l-ai pe dansul cu putin fata de

fngeri, cu marire §i cu cinste l-ai Jncununat pe el. Pusu-l-ai pe

dansul peste lucrul mainilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele

lui."
7 De asemenea, si Sfantul Apostol Pavel, patruns de uimi-

re Tn fata iubirii lui Dumnezeu pentru lume, exclama: „Cu ade-

varat, mare este taina dreptei credinte; Dumnezeu S-a aratat in

trup, S-a indreptat in Duhul, a fost vazut de fngeri, S-a propova-

duit intre neamuri, a fost crezut in lume, S-a inaltat mtru slava." 8

Aceasta este taina celei mai mari iubiri, pe care numai

Dumnezeu o poate darui. Este taina Tntelesului valorii si a Tnsem-

natatii pe care o acorda Dumnezeu omului. Prin Tntrupare, firea

umana participa la viata dumnezeiasca, iar viata umana se Tn-

dreapta spre cele dumnezeiesti. Fara Dumnezeu omul e Tn de-

riva, e calator fara tinta sau cum spunea un filosof roman: „Fara

Dumnezeu, omul vine de nicaieri §i se indreapta spre nicaieri.

"

Prin Tntrupare, viata omului capata valoare, capata sens: traind,

el moare si murind, traieste.

Vedem, asadar, ca Tnomenirea Mantuitorului este un semn,

cel mai malt, de iubire a lui Dumnezeu pentru noi. Este un semn si

un semnal ca Tn viata noastra trebuie sa se schimbe ceva.

4 loan III, 16;
5 Luca XIX, 10;
6 Filipeni II, 7;

Psalmii VIII, 3-6;

MTimotei III, 16;



„Hhstospe pamant, inaltati-va!", rasuna cantarea Sfintei Biserici.

Tnaltati-va din tina pacatului si a mortii! Tnaltati-va la o viata noua!

Suntem chemati sa ducem o viata mai presus de trecatoarele bu-

curii pamantesti. Daca am fi putut sa ne apropiem de Dumnezeu

numai prin puterile noastre, atunci n-ar fi trebuit sa vina Fiul lui

Dumnezeu, sa Se Tntrupeze si sa ne arate un chip de vietuire

desavarsita. Pentru aceasta S-a pogorat El, ca sa ne Tnaltam noi.

Drept aceea „vazand straina fntruparea lui Dumnezeu, sa ne m-

strainam de lumea cea de§arta §i mintea spre cele dumnezeiesti sa

o suim, ca pentru aceasta Dumnezeu pe pamant S-a pogorat ca sa

ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-i cantam Lui:Aliluia!" 9

Si ne ridica, Tn masura Tn care si noi ne dam silinta sa ducem

o viata mai presus de fire, Tncredintati fiind ca Tn Sfanta Tntruparea

Sa „Dumnezeu este cu noi." El este cu noi si vine sa Se nasca Tn

noi si sa ramana Tntru noi. Dar, oare, noi suntem cu El si ramanem

Tntru El? A ramane sau a nu ramane cu Domnul - Tn aceasta sta

mantuirea sau osanda, Tn aceasta sta Tnaltarea sau caderea

noastra. Tnsusi Hristos Domnul ne Tndeamna: „Ramaneti in Mine

§i Eu tn voi." 10 Aceasta „ramanere intru Domnul" cere de la noi

sa ne unim cu El printr-o iubire care nu se vestejeste niciodata,

tare ca stanca; sa-L iubim cu iubire credincioasa mai mult decat

orice Tn aceasta lume, meat nimeni si nimic sa nu Tntunece

aceasta iubire a inimii noastre de fii ai lui Dumnezeu.

Unirea cu Domnul Tnseamna Tncredere neclintita, ca daca

vom vietui cu El pana la sfar§itul zilelor noastre, Domnul nu ne

va Tnlatura din Tmparatia Sa cea vesnica, potrivit cuvantului Sau:

„Pe eel care vine la Mine nu-l voi scoate afara." 11 Tnseamna

nadejde nemdoielnica, tare, ca Domnul Tsi va tine fagaduinta data

celor credinciosi: „Unde sunt Eu, acolo va fi §i slujitorul Meu.'n2

Unirea cu Domnul Tnseamna asemanarea cu El prin toate

puterile sufletului nostru; nazuinta sa fim smeriti, cum smerit prune

Tn iesle a fost si El pentru noi; sa iubim, cum ne-a iubit si El; sa

avem mila, cum mila a avut si El fata de noi; sa ne deschidem

sufletele si sa-i gatim salas cald Tn inimile noastre, Tn care El sa

se nasca si sa ramana cu noi. Astfel, renascuti prin Sfanta

Nasterea Sa, sa ne Tntoarcem si noi de la ieslea Betleemului spre

casele noastre, pe o alta cale, ca si magii de altadata, pe o cale

Tnalta, noua, presarata cu bogatii sufletesti, cu nadejde, cu

credinta si cu dragoste, cugetand, simtind si Tnfaptuind „cele de

sus"- „Hristos pe pamant, fnaltati-va!"

Dreptmaritori cre§tini,

Taina Craciunului, a Venirii Tn trup a lui Dumnezeu pe

pamant, pe care o praznuim noi astazi si Tntru care ne bucuram,

a fost traita, Tn vremea lor, si de Sfintii Parinti ai Bisericii noastre.

Urmand Sfintilor Evangheli§ti si Apostoli, ei au cugetat Tndelung

si profund asupra acestei tainice minuni si, luminati de Duhul eel

Sfant, au revarsat peste credinciosii din acele timpuri adevarate

rauri de Tnvataturi duhovnicesti, aratandu-le adancul de Tntelesuri,

bogatia de Tntelegeri si preaplinul de bunatati ce se Tmpartaseste

neamului omenesc prin Nasterea Domnului. Din potirul Tnmires-

9 Condacul al Vlll-lea, Acatistul Domnului lisus Hristos;
10 loan XV, 4;
11 loan VI, 37;
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mat de sfintenie al Tntelepciunii lor se cuvine sa gustam si noi Tn

aceasta sfanta zi de praznuire si sa facem duhovnicesc popas pe

pajistile Tnverzite ale Tnvataturii lor.

Sa-I chemam, asadar, Tn mijlocul nostru pe Fericitul

Augustin si sa ascultam cuvintele sale, cand ne Tnvata despre

Nasterea Domnului zicand: „Fiu al lui Dumnezeu din Tatal fara

mama, fiu al omului din mama fara tata; Mare in ziua fngerilor,

mic in ziua oamenilor: Dumnezeu - Cuvantul dinainte de toate

timpurile, Cuvantul - trup in timp potrivit; Facatorul soarelui, Cel

facut trup sub soare; Randuitor al tuturor veacurilor din sanul

Tatalui, Sfintitor al zilei de astazi din pantecele mamei; Cel

ramanand acolo, Cela venind aid; Facatorul cerului si al paman-

tului, Nascutul sub cer pe pamant; Inteleptul de negrait, Negrai-

tor in chip intelept; Cel Ce plineste lumea si Cel ce sta culcat in

iesle; Cel Ce calauzeste stelele §i Cel Ce suge la san; a§a de

mare in chipul lui Dumnezeu, a§a de mic in chipul robului. Si to-

tu§i, nici de aceasta smerenie nu l-a fost mic§orata acea maretie

§i nici de catre acea maretie nu i-a fost strivita smerenia." 13

Covarsitoare minune si smerenie fara de seaman a Domnului se

arata Preasfanta Sa Nastere prin aceste cuvinte!

Coplesit de maretia tainei, Sfantul Teofan Zavoratul se Tn-

treaba retoric: „Cum sa ne infranam de la cantarile de lauda noi,

de vreme ce in Na§terea lui Hristos totul e pentru noi?... lata, se

pogoara din cerpainea vietii, ce va sa daruiasca viata lumii! lata,

Domnul, ca un pastor, pleaca dintru inaltime §i, lasand cele noua

oi - soboarele ingeresti -, S-a pogorat cautand-o pe una singura

- omenirea ratacita, pentru ca, luand-o pe umerii Sai, sa o aduca

mantuita la Tatal Sau!

13
Fericitul Augustin, Predici catre popor la ziua Na§terii Domnului nostru lisus Hristos, Editura Nemira,

Bucuresti, 2010, p. 63; ^
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A§adar, n-ai odihna, Doamne! Caci vii la mine cautandu-ma,

pe mine, cel ratacit. A §aptea zi Te-ai odihnit de lucrurile facerii,

iar de lucrurile mantuirii nu Te odihne§ti, ci de la inceput §i pana

acum lucrezi-§i Tu, §i Tatal Tau. Atunci, cautandu-l in raipeAdam

cel cazut, l-ai chemat zicand: „Adame unde esti?", iarAdam s-a

ascuns in desi§ - in dragostea lui de caderea sa. Acum Tu Te

pogori chiar in adancul caderii noastre ca sa-i chemi fnapoi pe cei

ce-au indragit acest intuneric.

O, Doamne, cheama-ne inapoi si pe noi! Jnsa da-ne sa nu

ne ascundem, ci sa ne deschidem inima §i sa ie§im in intampinarea

Ta, fiind gata sa raspundem la orice: „lata-ne! Suntem neputinciosi

si slabanogiti: ia-ne, tamaduieste-ne, vindeca-ne." 14

Si cu adevarat ne tamaduieste si ne vindeca, chiar mai mult

ne creeaza din nou, ca oameni noi, ca popor crestin al lui

Dumnezeu. Caci aceasta este pentru noi Nasterea Domnului, a

doua nastere pentru Tntreaga fire umana, dupa cum ne Tnvata

Tnsusi Mantuitorul: „Adevarat, adevarat zic tie: De nu se va na§te

cineva de sus, nu va putea sa vada imparatia lui Dumnezeu." 15

La aceasta Tntelegere va fi ajuns si Sfantul Efrem Sirul cand

graieste: „Na§terea Ta, Doamne, S-a facut maica a tuturor fap-

turilor, fiindca a zamislit §i a nascut din nou umanitatea care

Te-a nascut. Ea Te-a nascut trupeste, iar Tu ai nascut-o duhovni-

ce§te. Numai de aceea Te-ai nascut, ca sa na§ti pe oameni dupa

asemanarea Ta. lata, Na§terea Ta naste toate".
16

Nascuti din nou fiind, sa veghem Tn ascultare si smerenie,

asupra darului ce am primit, sa-l facem salas Tn pestera sufletu-

lui nostru Pruncului Ce din cer coboara si sa-L lasam sa creasca

"Sfantul Teofan Zavoratul, Predici, Editura Sophia, Bucuresti, pp. 238-239;
15 loan III, 3;
16 Sfantul Efrem Sirianul, Imnele Nasterii si Aratarii Domnului, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 115;
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Tntru noi, Tmbracandu-ne Tn vesmantul credintei, al nadejdii si al

dragostei, sa ne cuprinda si sa devina Viata noastra, caci:

„Graunte de mustar este Domnul, semanat prin credinta In duh,

in inimile celor ce-L primesc.

"

17

lubiti fii suflete§ti,

Sarbatoarea Nasterii Domnului nostru lisus Hristos are

pentru noi multe Tntelesuri duhovnicesti. Astfel, o vedem ca zi a

vindecarii noastre, a eliberarii noastre, a iubirii divine, a iertarii, a

pacii, a luminii, ca zi a mantuirii. Dar Craciunul mai reprezinta pen-

tru noi, Tntr-un mod cu totul deosebit, si sarbatoarea darurilor si a

daruirii, pentru ca Tn aceasta zi, Dumnezeu daruieste omenirii Cel

mai mare Dar: pe Tnsusi Fiul Sau, „pentru noi §i pentru a noastra

mantuire. " Acest Dar este mai malt decat cerurile din care se

coboara, mai adanc decat abisurile raului pe care le acopera, mai

Tntins decat universul pe care L-a creat din nimic, este eel mai de

pret dar facut noua.

Tn aceste zile de praznic este obiceiul ca noi, oamenii, sa

primim si sa oferim daruri, dintr-o umila repetare a Darului pe care

Dumnezeu ni l-a facut. Este frecventa Tntrebarea: „Ce ai primit de

Craciun?", dar mai important ar fi sa ne Tntrebam pe noi Tnsine:

„Noi ce daruri am facut de Craciun?", stiind ca Sfanta Scriptura ne

17 Sfantul Maxim Marturisitorul, Cele doua sute de capete despre cuno§tinta de Dumnezeu si icono-
mia intruparu Fiului lui Dumnezeu, Tn „Filocalia", vol. II, Editura Humanitas, Bucure§ti, 2009, p. 156;

rb
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Tnvata ca: „Mai fericit este a da decat a lua.

"

18

De asemenea, Tn aceste zile este des auzita expresia

„spiritul Craciunului." O auzim peste tot! Pentru multi, aceasta

Tnseamna o simpla serbare: stand Tn jurul bradului, recitand poezii

si ascultand colinde, vorbind Tn cuvinte frumoase despre Nasterea

lui Hristos, despre ieslea cea saraca, despre smerenia si iubirea

Sa fara de seaman pentru noi. Ar fi cu totul gresit sa limitam Sar-

batoarea Nasterii numai la acestea, pentru ca astfel praznicul ar

trece pe langa noi, ca ceva exterior, si nu ar patrunde Tn sufletul

nostru. Ea ar veni si ar pleca precum o zi ca toate zilele si nu ar

poposi Tn noi, iar Domnul Hristos ar gasi ferecate usile inimii noas-

tre. Aceasta atmosfera din jurul bradului este, de fapt, numai Tn-

ceputul, este pregatirea pentru a intra cu adevarat Tn duhul

sarbatorii.

Praznuirea propriu-zisa a Nasterii Domnului Tnseamna sa si

punem Tn lucrare gandurile noastre bune si sentimentele

cucernice. Iubirea noastra trebuie sa se manifeste Tn daruirea de

sine: lui Dumnezeu sa-i daruim o inima curata, spalata prin Taina

pocaintei si luminata cu aurul virtutilor, iar semenilor nostri,

facerea de bine, milostenia si dragostea noastra.

Numai astfel, Nasterea Domnului devine pentru noi vre-

mea candelelor aprinse, timpul Jecioarelor fntelepte", vremea

cerurilor deschise, timpul curatirii sufletelor; devine Cale Tntru

Adevar, spre Viata cea vesnica.

Tndemnandu-va sa pastrati Tn suflete aceste Tnvataturi

sfinte si sa le lucrati prin iubire, va Tmbrati§am parinteste pe toti

18 FapteleApostolilorXX, 35;
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si va uram sa petreceti Sfintele Sarbatori ale Nasterii Domnului si

ale Bobotezei cu pace deplina, iar anul 2013 sa va fie luminat si

cu spor Tntru toate cele de folos!

LA MULTI ANI!

Al vostru catre Domnul, pururea rugator §i

de tot binele doritor,

f GALACTION

EPISCOPUL ALEXANDRIEI §l TELEORMANULUI
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Data Tn resedinta Noastrd episcopal^ din Alexandria

la Praznicului Nasterii Domnului nostru lisus Hristos,

Tn anul mantuirii 2012.
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